
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dieťa prichádza ... 
Malé Dieťa sa narodilo v biednej maštali. Jeho matka i pestún boli chudobní ľudia. Prvými svedkami tejto udalosti 

sú jednoduchí pastieri. V tejto chudobe sa prejavuje nebeská sláva ponúknutá aj nám ľuďom. To malé Dieťa je 

Jeţiš Kristus. Aj keď sa dnes mnohí snaţia dať Vianociam nejaký iný zmysel, nemôţeme obísť a znova 

pripomenúť ten hlavný, ţe Boh sa stal človekom. Slová, ktoré 

zvestovali anjeli pastierom počas svätej noci, sú slová, ktoré aj 

nám Cirkev opäť s radosťou a hrdosťou hlása: „Dnes sa vám 

v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám 

bude znamením: Nájdete Dieťatko zavinuté do plienok a uloţené 

v jasliach.“ (Evanjelium sv. Lukáša 2, 11). Dieťa malé v jasliach 

a v plienkach! Môţe toto byť Boh? „To je nezmysel,“ hovorí 

rozum. „To je smiešne,“ hovorí hrdosť. „Nie je to nič iné ako 

bolesť,“  hovorí strach. „Je to ľahkomyseľnosť,“ hovorí 

opatrnosť. „Je to nemoţné,“ hovorí skúsenosť. „Nech je to 

čokoľvek,“ hovorí láska. A hovorí to aj všemocná i bezbranná 

Láska v Betleheme. Slza. Je len na našu škodu, ţe aj dnes je to 

presne tak, ako vtedy: Boh akoby nemal miesto v tomto svete. 

„Prišiel do svojho vlastného a vlastní Ho neprijali.“ (Evanjelium 

sv. Jána 1, 11) Zdvorilo, ale nástojčivo Ho vytláčame z dverí. 

„Náboţenstvo je predsa súkromná vec!“ hovoria mnohí. Ibaţe 

v ďalšom verši sv. Ján (Jn 1, 12) v tej správe píše: „Tým, ktorí Ho 

prijali, dal moc stať sa Boţími deťmi.“ Toho sa bojíme?! Bojíme 

sa prijať Betlehemskú pravdu a bojíme sa byť Boţími deťmi?! 

Boţia fantázia a prozreteľnosť sa zjavuje v láske. A kto sa s ňou 

„zapletie“, môţe začať skutočne ţiť. Preţívať svoj ţivot i pravé 

Vianoce.  

Milí čitatelia týchto riadkov, prajem Vám od novonarodeného 

Pána milostiplné a poţehnané Vianoce. 

Štefan Šoka, farár 

 

 

 

 

 
Váţení spoluobčania, 

neúprosne rýchlo plynie čas a opäť sú pred nami najkrajšie sviatky v roku. Sviatky lásky, pokoja, radosti ... 

Z mojej pozície mi teraz prináleţí previesť Vás posledným rokom, ktorý sme preţili v našej obci. Čo sa podarilo, 

čo nie, čo sa plánuje a pripravuje a pod. 

Spoločenský a občiansky ţivot nebol taký, na ktorý sme boli zvyknutí posledné roky. Všetci vieme, ţe to 

bolo spôsobené vírusom COVID-19. Nakoľko sú plné médiá tejto choroby, nebudem jej nejak zvlášť venovať 

pozornosť. Áno, museli sme sa aj my prispôsobiť všetkým obmedzeniam. Akoby sa skončil spoločenský ţivot, 

všetky kultúrne akcie sme boli nútení zrušiť, prípadne obmedziť. Uskutočnili sa len tri spoločenské akcie v našej 

Starosta obce sa prihovára 

DARČEK 

 

Nekúpil som, nosím v sebe... 

cítim  tú chvíľu krásneho nepokoja, 

keď niečo, predsa len, s láskou 

darujeme... 

Nie je drahý, iste sa lacným aj zdá  

a kaţdý, kto ma nepozná, sa iba 

pousmeje... 

Čo teda ponúkam  na tento sviatočný 

čas?... 

Ţe vánok pokoja prichádza zas 

a ja ho posielam v Jeho mene... 

Vezmi si, aj keď ma moţno nepoznáš, 

veď patrí všetkým, patrí  aj tebe ...  

                     

Ľubomír Kiko 
 

Ţelám príjemné preţitie vianočných 

sviatkov a do nastávajúceho roku 2021 

veľa zdravia a radosti 

 S pozdravom, kronikár obce ĽK 

vydáva OBEC PODOLIE ročník XXI. číslo 1/2020 december  2020 Bezplatne 



obci a to karneval, súťaţ vo varení gulášu, ktorú organizovali „Podolský vandali“ a divadelné predstavenie nášho 

ochotníckeho súboru „Ochotní divadelníci“. 

 Čo Vás istotne teraz najviac zaujíma, je oboznámenie s rozvojom obce a jej napredovaním, respektíve 

určite chcete vedieť, čo sa nám za tento rok podarilo, ale napíšem aj to, čo sa nám, ţiaľ, nepodarilo. Uvedomujeme 

si, ţe očakávania sú veľké, no nie všetko sa dá urobiť okamţite. Momentálne sme v štádiu, kedy nie je veľa 

moţností na dotácie, ale o to viac teraz obce pracujú s vlastným rozpočtom. Aktuálne finišuje staré programové 

obdobie, ale zároveň sa pripravuje uţ nové 2021 – 2027 (11 miliárd pre Slovensko). Môţem povedať, ţe z malej 

časti sa aj ja osobne spolupodieľam na jeho tvorbe, teda na pripravovaných stratégiách, pretoţe som 

v Koordinačnej rade strategicko-plánovacieho regiónu NM n/V. Taktieţ som aj v sekcii Rady ZMOS pre školstvo, 

kultúru a šport, kde sme sa, mimo iného, uţ venovali aj novému programovému obdobiu pre oblasť školstva, športu 

a kultúry. 
V tomto roku sme čerpali eurofondy len na vybudovanie zberného dvora (oproti fare). Projekt „Zberný 

dvor Podolie“ pozostával z troch častí. Nákup kontajnerov, strojov a vybudovanie stavebných objektov. Celkovo 

bolo v projekte preinvestovaných 174 tis. €.  Samotný zberný dvor bude pre našich občanov otvorený začiatkom 

roka 2021. O jeho činnosti a otváracích hodinách Vás budeme informovať. Nad rámec projektu sme ešte 

zrekonštruovali z vlastných zdrojov aj zvyšnú časť prevádzok obce- spevnené plochy (cca 300m
2
). Toto nás vyšlo 

na 15 tis. €. 

Koncom minulého roka sme podali aj ţiadosť v projekte „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry 

v obci Podolie“ v sume 438 tis. €. Odpoveď sme zatiaľ nedostali. Z informácií vieme povedať len toľko, ţe pre 

koronavírus obmedzili finančnú alokáciu, a teda ţiadostí je veľa a peňazí málo. Prvé kolo ešte len vyhodnocujú. 

My sme aţ v druhom kole a k tomu sa majú dostať aţ budúci rok. Môţe sa však stať, ţe pre zníţenú alokáciu nás 

uţ nebudú ani vyhodnocovať. 

V tomto roku sa nám podarilo získať dotáciu na zmeny a doplnky územného plánu v celkovej sume 7456 €. 

Celkovo nás zmeny a doplnky stáli 10 tis. €. So zmenami pomaly finišujeme, čakáme na posledné vyjadrenia 

a začiatkom roka by mohli byť zmeny schválené. 

Tento rok sme investovali na rozvoj a zveľaďovanie obce veľa z vlastných zdrojov. Pribliţne 100 tis. €. 

Ono sa to nezdá, ale keď sa všetko napočíta, tak razom je to číslo dosť vysoké. 

Začiatkom roka sme zrekonštruovali WC na Obecnom úrade. Pôvodné WC mali uţ čo to za sebou, tak sme 

sa odhodlali na kompletnú rekonštrukciu. 

Taktieţ sme urobili aj prestrešenie tribúny na štadióne, zadnej terasy. Projekt 

bol narozpočtovaný na 23 500 €. Nakoniec sa to podarilo urobiť za 21 tis. €, 

z toho sme 10 000 € mali dotáciu zo SFZ. Taktieţ sme mimo tohto projektu 

opravili zatekajúcu strechu na jestvujúcej tribúne v hodnote 2 200 €. Strecha 

bola v dezolátnom stave, kto bol v miestnom bare, tak vie o čom rozprávam. 

Steny sú veľmi zvlhnuté a voda prenikala aţ do útrob štadióna. Taká 

zaujímavosť: odvlhčovačom sme z baru zatiaľ „odvlhčili“ za posledných 18 

dní aţ  uţ viac ako 150 l vody. 

Podarilo sa nám zrekonštruovať pred školou priechod pre chodcov. 

Jedná sa o priechod, ktorý dennodenne vyuţívajú naše deti  a bolo potrebné 

urobiť niečo pre ich bezpečnosť. Priechod spĺňa všetky najnovšie kritéria a je plne osvetlený a taktieţ sa nazýva aj 

„inteligentný“ priechod, pretoţe, keď sa priblíţi dieťa (chodec) k priechodu, tak sa rozblikajú oranţové výstraţné 

svetlá, čo vodičov upozorní na zvýšenie pozornosti. TSK vyhovelo našej ţiadosti a po dohode bol dotovaný 

a realizovaný v ich gescii. V budúcom roku máme prisľúbenú aj rekonštrukciu priechodu v Korytnom. Stavebné 

práce si však budeme musieť zabezpečiť na vlastné náklady. 

Vlastné zdroje sme pouţili aj na výmenu okien na budove materskej školy. Práce aktuálne prebiehajú. 

Celková suma je 13 800 €. Okrem toho sme financovali aj opravu časti strechy na budove materskej školy v sume 2 

600 €. Za zmienku tieţ stojí aj zrekonštruovanie betónového (rozpadávajúceho sa) chodníka na Korytňanskej ulici. 

Od Jednoty po kaviareň Lucy. 

Okrem týchto investícií sme investovali aj do nehnuteľností, hlavne pre budúci rozvoj našej obce. Postupne 

sa snaţíme vysporiadať niektoré pozemky a kúpili sme aj staré schátrané domy, ktoré sú určené na zbúranie. Do 

tohto sme investovali spolu takmer 40 tis. €. 

Podarilo sa nám vykúpiť pozemky od všetkých známych vlastníkov na novú cestu za KD, kde vznikne 

nová individuálna bytová výstavba. V tejto lokalite máme zámer aj pre radovú výstavbu a výstavbu nájomných 

bytov. Toto sa chytáme pripraviť v budúcom roku, aby sa v roku 2022 mohlo začať stavať. 

Taktieţ ste mali moţnosť postrehnúť aj schválenie zámeru na nadstavbu budovy Zdravotného strediska. 

K nadstavbe sme pristúpili po dlhých úvahách, najmä kvôli moţnosti zníţenia energetickej náročnosti tejto budovy 

a taktieţ, aby sme vyriešili problémy s havarijným stavom strechy. Na nadstavbu a rekonštrukciu ZS prebehla 



obchodná verejná súťaţ. Do súťaţe sa zapojila jedna firma, Domroyal s.r.o.. Komisia pozostávajúca zo všetkých 

poslancov hodnotila predloţenú ponuku, architektonickú štúdiu a skúmala splnenie stanovených podmienok. 

Okrem nadstavby sa celá budova aj zateplí a vymenia sa okná. Predpokladaný termín začiatku realizácie je druhá 

polovica budúceho roka. 

Mrzia nás však nezrealizované projekty. Jedným je aj rekonštrukcia cesty na Kopaniciach. Plán bol, ţe to 

budeme realizovať na jeseň. Nechceli sme sa však uponáhľať a nakoniec nám bolo pri zvolenej technológii 

odporúčané, aby sme to zrealizovali aţ na jar budúceho roka. Začiatkom roka prebehne verejné obstarávanie na 

rekonštrukciu ciest na Kopaniciach, a to „Ondrášech cesta“ a cesta na „Podolský bok“. Celková predpokladaná 

suma opravy bude 40 000 €. 

 Po vypuknutí prvej vlny pandémie sme nevedeli čo nás čaká z hľadiska financovania samosprávy. 

Avizované boli výpadky na daniach, takţe príjem sa zniţoval. V týchto neistých časoch sme museli počkať 

a investovali sme len do pripravených projektov a zámerov. 

 Môţe sa niekomu zdať, ţe sa toho urobilo málo, niekomu zas tak akurát, ale vedzte, ţe suma 100 tis. € na 

investície za rok z vlastných zdrojov nie je najmenej. Potrebné je ale aj dobre hospodáriť pre veľké investície v 

budúcnosti. Spoločne so zastupiteľstvom sme si vedomí, ţe je potrebné rekonštruovať rozpadnuté chodníky, cesty, 

zosuvy pôdy (cesta pri bufete, chodník pri pálenici), treba opraviť zatekajúce strechy na obecných budovách – 

školská jedáleň, pavilón MŠ, kino, poţiarna zbrojnica, zrekonštruovať a zmodernizovať vnútorné priestory 

zdravotného strediska, najmä WC, zrekonštruovať kuchyňu v KD, interiér OcÚ, je potrebné postupne vysporiadať 

„nevysporiadateľné“ pozemky v obci, snaţiť sa vytvárať priestor do budúcna pre IBV, kupovať ťaţko predajné 

schátrané domy s XY vlastníkmi na LV, ktoré nikto nekúpi, pretoţe nedostane ani úver na prerábku pokiaľ to nie je 

jeho, skrášliť verejné priestranstvá (napr. ţľab), vymeniť zastávky a mnoho ďalšieho. Ţiaľ, toľko peňazí na účte 

nemáme a musíme teda pracovať len postupne. 

Mnohých z Vás trápia problémové cesty a chodníky. Niektoré chodníky chceme v budúcom roku 

rekonštruovať (bude to ale opäť len časť). Celkovo sa však jedná o nemalé finančné náklady, preto vţdy uvaţujeme 

len nad určitými úsekmi. Pre príklad a predstavu, beţný meter nového chodníka zo zámkovej dlaţby stojí pribliţne 

130 €. Na hlavnej ceste je potrebné urobiť 1000m, čo je 130 000 €. Ulica Korytňanská a Ľ. Štúra má spolu cca 

1300m, t.j. 169 000 €. Na samotné cesty uţ radšej ani príklady nebudem dávať. 

Nie je ţiadne tajomstvo, ţe máme plán zrekonštruovať v prvom rade cesty v dedine. Hlavne ulicu 

Korytňaskú a Ľ. Štúra. Aktuálnym problémom je však neustále klesanie asfaltov po kanalizačných výkopoch. Aj 

tento rok sa opäť opravovalo mnoţstvo prepadlín. Ďalšie miesta sa uţ začali opäť objavovať. Okrem toho sa 

rekonštruovali aj prepadliny po budovaní vodovodu (ten je vybudovaný od roku 2016). Aj preto je potrebné ešte 

aspoň 2 roky vyčkať a potom máme plán pustiť sa do väčšej rekonštrukcie. Od začiatku môjho volebného obdobia 

sa snaţíme šetriť peniaze na túto veľkú investíciu. Neočakáva sa, ţe bude moţné ţiadať dotácie na miestne 

komunikácie. Okrem výzvy, do ktorej sme sa zapojili a aj tá bola značne obmedzujúca. Očakávame, ţe do 

rekonštrukcie investujeme čisto vlastné zdroje, cca min. 400 000 €. 

V budúcom roku plánujeme aj rekonštrukciu kuchyne v KD. Uţ máme 

spracovaný projekt. Celkovo sa chytáme preinvestovať v roku 2021 do tejto 

rekonštrukcie 30 000 €. V cene nie sú zariadenia. Tie sa budú dokupovať 

postupne. Okrem rekonštrukcie chodníkov či kuchyne, máme v pláne vymeniť 

aj staré, neúsporné pouličné lampy na Kopaniciach a v Podolí za LED 

svietidlá. Predpoklad je, ţe sa vymení cca 60 ks lámp.  Tieţ chceme 

v budúcom roku konečne zrekonštruovať autobusovú zastávku v Korytnom, 

o ktorej sa toľko rozpráva uţ minimálne 5 rokov. Okrem tejto zastávky 

uvaţujeme aj nad výmenou ostatných starých plechových zastávok. Zrekonštruovanú máme zatiaľ jednu, na 

Kopaniciah pri Podose, ktorú nanovo vybudoval na vlastné náklady pán Zámečník a následne ju daroval obci. 

Celková suma bola 4 500 €. Aj touto cestou sa mu chceme poďakovať. Plánov máme veľmi veľa, ţiaľ okliešťuje 

nás rozpočet a musíme si vţdy určiť priority, čo chceme urobiť. 

 V závere ešte spomeniem kanalizáciu, ktorú sme konečne uviedli do prevádzky od marca tohto roka a plní svoj 

účel. Samotné uvedenie do prevádzky nebolo jednoduché. Po prvých pripojeniach  sa objavili aj prvé problémy. 

Tie sa postupne vyriešili, prípadne sa ešte riešia. Nebudem Vás však s tým zaťaţovať. Pre občanov je dôleţité, ţe je 

funkčná a odvádzanie odpadových vôd je zabezpečené. Aktuálne je pripojených v našej obci na kanalizáciu takmer 

290 domácností. Touto cestou vyzývam a zároveň aj prosím všetkých, ktorí ešte nie ste pripojení, aby ste tak 

v priebehu roka 2021 urobili, pretoţe v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. je kaţdá domácnosť (v obci kde je 

kanalizácia) povinná sa do 31.12.2021 pripojiť na kanalizáciu. Kto nebude pripojený na kanalizáciu bude musieť 

zdokladovať kde a ako likviduje odpadovú vodu. Vypustenie v záhrade alebo na poliach nie je akceptované. 

Certifikovanú ţumpu bude potrebné vyváţať na čističku, čím sa jedno vytiahnutie značne predraţí. Je to na Vašom 

zváţení, ale určite sa oplatí zainvestovať do pripojenia. 



 

 Sú pred nami Vianoce. Je to obdobie, kedy máme moţnosť oddýchnuť si a hlavne tráviť čas  s našimi 

najbliţšími. Vianoce sú sviatkami radosti a sviatkami lásky. Preto Vám spoločne aj s poslancami OZ prajem, 

preţite ich v kruhu najbliţších, v láske a radosti. Ţelám Vám, nech Vás obchádzajú starosti a trápenia. 

Prajeme šťastné a veselé Vianoce a zároveň aj do nového roka 2021 prajem pevné zdravie, pohodu v rodine, 

šťastie, lásku, veľa síl do práce, aby sa Vám darilo prekonávať všetky výzvy, ktoré stoja pred Vami. 

Rastislav Bobocký, starosta obce 

 

 

 

DETSKÝ DEDINSKÝ KARNEVAL 

V nedeľu 26. januára 

2020 sa uskutočnil 

tradičný detský 

KARNEVAL, na 

ktorý sa prišlo zabaviť 

veľké mnoţstvo 

detičiek, ktoré sa 

predviedli v nádherných a originálnych maskách. Pre 

tých, ktorí nemali masku, prípadne ju chceli trochu 

doladiť bolo pripravené maľovanie na tvár. Počas 

celej akcie sa o zábavu a program starali super klauni 

z Teáter Komika. Deti sa aj spolu s rodičmi bavili, 

súťaţili, hrali, tancovali. Pripravená bola aj tombola 

o zaujímavé ceny a taktieţ nechýbali ani tradičné 

fašiangové šišky. Veľké poďakovanie patrí všetkým, 

ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o tento výborne 

strávený čas venovaný našim deťom. 

 

UVÍTANIE NOVONARODENÝCH DETÍ 

 

V piatok 7.2.2020 sa 

uskutočnilo slávnostné 

uvítanie detí do ţivota, 

ktoré sa narodili v 

roku 2019. Pripravený 

bol milý program detí 

z našej materskej 

školy pod vedením pani učiteľky M. Ščepkovej. Po 

slávnostných príhovoroch pána starostu a pani 

matrikárky nasledoval slávnostný zápis do Pamätnej 

knihy obce a rodičia detí dostali uvítací darček pre 

svoje detičky. Po ukončení slávnosti boli rodičia s 

deťmi pozvaní na malé pohostenie do zasadačky 

OcÚ. Všetkým deťom prajeme pevné zdravie a nech 

vyrastajú pre radosť rodičom. 

 

OSLAVA 25. A 50. VÝROČIA SOBÁŠOV 

V piatok 7.2.2020 sme 

pozvali do sobášnej 

siene v obci Podolie 

všetky manţelské 

páry, ktoré v roku 

2019 oslávili svoje 25. 

a 50. výročie sobáša. 

Pri tejto slávnostnej 

príleţitosti sa im prihovoril starosta obce a prítomní 

si tieţ vypočuli básne a piesne v podaní pani Gálovej 

a Gúčikovej. Po slávnostnom akte bolo pre 

manţelské páry pripravené malé pohostenie. 

 

 

 

PODOLSKÝ KOTLÍK 

V sobotu dňa 

12.9.2020 sa v areáli 

miestneho štadióna 

uskutočnila súťaţ vo 

varení gulášu. V 

poradí sa uskutočnila 

uţ po tretíkrát. Súťaţe 

sa zúčastnilo 10 

tímov. Po zahájení súťaţe o 12h sa uţ začalo s 

varením. Kotlíky sa rozpálili, cibuľka sa začala 

smaţiť a všetko rozvoniavalo na miestnom štadióne. 

O 17h sa odobrali vzorky z kaţdého gulášu a porota 

začala s hodnotením. Víťazmi sa však podľa nás stali 

všetci, pretoţe kaţdý uvarený guláš bol jedinečný, s 

jedinečnou chuťou a ingredienciami. Veríme, ţe 

všetci účastníci tejto 

akcie preţili 

príjemné sobotné 

popoludnie a 

podvečer. Podolský 

vandali ďakujú 

všetkým za účasť a 

dobrovoľníkom za pomoc. 

 

MIKULÁŠ V PODOLÍ 

V sobotu podvečer 

zavítal do našej obce 

Mikuláš a sprevádzali 

ho anjel s čertom. 

Prišiel obdarovať 

detičky a hlavne im 

prišiel vyčarovať 

úsmev na tvári. Mikuláš sa u nás celkom zdrţal, 

vypočul si krásne pesničky a básničky a následne 

kaţdého obdaroval. Čert nemal ţiadnu robotu, všetky 

deti boli veľmi poslušné a tieţ sľúbili, ţe budú celý 

rok poslúchať. Za pomoc ďakujeme manţelom 

Macháčovým (Katke a Milanovi) a Jurajovi 

Marákovi. Taktieţ ďakujeme predajni Fresh za 
pomoc pri príprave balíčkov pre deti. 

SPOLOČENSKÝ ŢIVOT V NAŠEJ OBCI 



DARČEKY PRE JUBILANTOV 

 

Vzhľadom k tomu, ţe sa v tomto roku veľmi nedali 

usporadúvať spoločenské akcie, tak sme si pre našich 

jubilantov a dôchodcov vo veku 60, 65, 70, 75, 80 

a viac, pripravili darčeky, ktoré sme kaţdému 

doručili domov. Všetkým prajeme hlavne pevné 

zdravie, veľa lásky, radosti a šťastia. Milí jubilanti 

a dôchodcovia, touto cestou Vám všetkým ďakujeme 

za všetko čo ste urobili, prípadne ešte robíte pre našu 

obec, naše okolie, nás všetkých. 

 

 

 

Úvahy na tému vzdelávania 

Piatok 4.12. naša pani zástupkyňa píše úlohy 

na nasledujúci týţdeň. Otvorí si dokument 

z minulého roka a edituje ho. Aţ nám srdce stíska. 

Ach, čo všetko sme mali naplánované v minulom  

roku o takomto čase!? Školské kolá Pytagoriády, 

súťaţ Ypsilon - slovina je hra, vianočné turnaje 

chlapcov vo florbale, spoločné rozsvietenie 

stromčeka na dolnej chodbe a príchod Mikuláša, 

učitelia aj ţiaci uţ nacvičovali spoločne piesne 

a program na vianočné trhy, ţiacky parlament 

pripravoval vianočné ekotrhy pre ţiakov 1. stupňa, 

zamestnanci chystali spoločné varenie kapustnice 

a vianočné posedenie... 

Tento rok úlohy týţdňov decembra zívajú 

prázdnotou. Súťaţe len niektoré a len online. 

Telocvičňa sa nesmie pouţívať. Ţiadne krúţky sme 

zatiaľ neotvorili, hoci ponuka bola tento rok pestrá. 

Učitelia sa školia len online. Ţiadne spoločné akcie. 

Veľmi nám to chýba a nesmierne sa tešíme na čas, 

keď si budeme môcť vydýchnuť a nebudeme 

sústavne konfrontovaní s počtom infikovaných na 

ochorenie Covid-19. Od marca 2020 sme si všetci  - 

vedenie školy, zamestnanci, ţiaci ZŠ aj deti MŠ 

vyskúšali, ako je to neučiť klasicky, teda prezenčnou 

formou, mať zatvorené triedy, učiť na diaľku, 

nezhromaţďovať sa. Spočiatku sme hľadali cesty. 

Súčasnosť ukazuje, ţe sme v ZŠ zvolili správne. Uţ 

v marci sa vedenie školy dohodlo s firmou Microsoft 

a získalo pre školu licenciu Office 365 zdarma. 

V rámci tohto softvéru tak všetci ţiaci aj učitelia 

získali zdarma prístup k mnohým aplikáciám, medzi 

inými aj Microsoft Teams, prostriedok na tímovú 

prácu ţiakov vhodný nielen na stretnutia v online 

priestore, ale aj zhromaţďovanie učebných 

materiálov, overovanie si vedomostí, precvičovanie, 

odovzdávanie ţiackych prác. Učitelia absolvovali 

v marci a apríli 2020 veľa hodín online vzdelávania 

s lektorkou Microsoftu PaedDr. Jarmilou Janiskovou 

a uţ po Veľkej noci sme ako škola začali všetci 

pouţívať túto aplikáciu na dištančné (online) 

vzdelávanie. Starší ţiaci sa v aplikácii zorientovali 

pomerne rýchlo, mladší ţiaci však mali problémy. 

Minulý školský rok ukázal, ţe takýto spôsob 

vzdelávania je pre ţiakov 1. stupňa (hlavne pre 

prvákov a druhákov) náročný a sme radi, ţe 

v súčasnej situácii ţiaci 1. stupňa  nemuseli prejsť na 

online vzdelávanie a ostali sa učiť v škole. 

Momentálne robia v triedach krásne veci a teraz ţijú 

príjemným adventným časom.  

Začiatkom októbra 2020 sme cez dotazník 

zisťovali, ako sú na tom rodiny so zabezpečením 

internetu, počítačov, kamier, slúchadiel a mikrofónov 

– teda všetkého potrebného pre deti na vzdelávanie 

z domu. So ţiakmi sme sa skúšali na Teams 

prihlasovať, riešili sme mnoţstvo pozabúdaných 

hesiel. Akoby sme boli tušili, ţe o chvíľu tá situácia 

nastane a všetko to bude potrebné. Ţiakom, ktorí 

nemali doma vytvorené počítačové zázemie, ale mali 

aspoň internet, sme poţičali staršie notebooky. 

Zabezpečili sme tieţ moţnosť ţiakom s veľkými 

problémami s pripojením na internet moţnosť 

vzdelávania  sa v škole v skupinke piatich detí 

s učiteľským dozorom. Deti sa v škole pripájajú 

k ostatným spoluţiakom na  online hodiny, 

k dispozícii im je učiteľ, ktorý im vie pomôcť 

v prípade potreby. Od 7. decembra sme rozšírili 

takéto vzdelávanie o ďalšiu skupinu, pretoţe niektorí 

ţiaci to doma vôbec nezvládali, nevypracúvali si 

úlohy, mali časté výpadky internetu a pod.  

Zo všetkých spôsobov vyučovania bolo 

najmenej efektívne učenie ţiakov, ktorí nemali 

internet a chodili si od marca 2020 do školy raz za 

týţdeň pre pracovné materiály. Týmto ţiakom rodičia 

zväčša nedokázali doma pomôcť a vysvetliť učivo, 

pracovné listy síce ţiaci robili, prinášali do školy, 

naše pani asistentky a poverení učitelia ich síce 

kontrolovali, opravovali, ale takýto spôsob školskej 

práce je veľmi málo efektívny a zvládajú ho len deti, 

ktoré si vedia sami naštudovať učivo s porozumením 

alebo ktorým vie pomôcť rodič, čo neboli prípady 

našich ţiakov. Dištančné vzdelávanie cez MS Teams 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA INFORMUJE 



je oveľa efektívnejšie ako samoštúdium 

a vypracúvanie úloh. Ţiak môţe počuť výklad 

učiteľa, pozrieť si jeho materiál, učiteľ vie ţiaka  

odkontrolovať, opraviť, usmerniť, vidí jeho prácu, 

vie mu zdieľať materiály. Problémom je, ţe ţiak si 

neohmatá školské pomôcky, nemôţe si javy vyskúšať 

na pokusoch. Naviac 4-5 hodín sedieť za počítačom 

a byť sústredený  je náročné tak pre učiteľov, ako aj 

pre ţiakov, nehovoriac o tom, ţe ţiaci sedia pri nich 

ešte aj pri vypracúvaní zadaní a domácich úloh 

a učitelia zase pri prípravách a oprave ţiackych prác. 

Problémom je aj podvádzanie ţiakov, overenia cez 

online kvízy a testy hlavne u starších ţiakov nemusia 

zodpovedať skutočnosti, keďţe si vedia pomôcť 

vedomosťami na nete, či kopírovaním prác 

šikovnejších kamarátov. Ale tu uţ si zase vedia 

poradiť učitelia a zadať aplikačné úlohy, kde sa 

prejaví porozumenie učiva. Objavujú  sa aj technické 

problémy, niektorí nemajú mikrofóny, niektorých 

občas vyhadzuje slabý internet a pod. Aj pri online 

vzdelávaní však platí, ţe kto sa chce vzdelávať 

a pracuje na sebe, študuje si materiály z hodín, snaţí 

sa vypracovávať úlohy, pýta sa rodičov, kontaktuje 

v prípade nejasností učiteľov, kto má systém, kto 

nezabúda, vie si naplánovať školskú prácu tak, aby 

mal čas aj na iné veci, takému ţiakovi online 

vyučovanie prospieva.  

Kaţdopádne však nám všetkým chýba 

spoločnosť, kamaráti, kolegovia, spoločné školské 

akcie, školské prostredie. Ostáva len popriať si, aby 

sa svetu podarilo s pandémiou koronavírusu 

vysporiadať raz a navţdy a uţ nikdy sme nemuseli 

triedy a školy kvôli ochrane zdravia zatvárať. Drţme 

si palce. 

RNDr. Janka Schreiberová 

 

 

ŢŠ sa zapojila do projektu: Podolský HIT - 

programuj micro:bit 

Digitalizácia je tu a Slovensko je svedkami týchto 

zmien. To, ako bude vyzerať naša krajina o 20 rokov, 

záleţí predovšetkým na novej smart generácii 

digitálne zručných ľudí, ktorí vyťaţia z technológií 

maximum v prospech seba aj celej spoločnosti. To, 

ţe deti sú naša budúcnosť, nie je len prázdna fráza. 

Keď budú pripravené ony, bude pripravené aj 

Slovensko. V rámci projektu ENTER v spolupráci s 

Telekomom, SPy a Aj Ty v IT sa nadácia Pontis 

rozhodla urobiť všetko pre to, aby ešte viac podporili 

a zlepšili podmienky pre ich rozvoj inovatívnym a 

záţitkovým spôsobom a priniesli aj ich učiteľom 

ďalší nástroj, ktorý im pomôţe na ich hodinách. 

26.10.2020 sme sa zapojili do grantovej výzvy 

ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia. 

Projekt s názvom Podolský HIT - programuj 

micro:bit vypracovala riaditeľka školy RNDr. Janka 

Schreiberová. Po mesiaci bol projekt 28.11.2020 

vyhodnotený ako úspešný. V projekte získame 1000 

€ od Nadácie Pontis a 276 € ako spoluúčasť od 

Rodičovského zdruţenia. Za uvedené prostriedky 

zakúpime základné sady micro:bit „Učíme s 

Hardvérom“ pre celú triedu (20 ks) s príslušenstvom. 

 

Ciele projektu: 

 Posunúť úroveň vzdelávania ţiakov našej 

základnej školy v oblasti programovania a 

digitálnych technológií 

 Povzbudiť ţiakov k samostatnej tvorivej činnosti 

prostredníctvom vlastných projektov s 

programovateľnými minipočítačmi 

 Posilniť správne sebavedomie ţiakov riešením na 

ich úrovni zvládnuteľných úloh v programovaní 

mikropočítačov 

 Vzbudiť u ţiakov záujem o technické stredné 

školy a zlepšiť ich digitálne zručnosti 

 

Základné informácie o projekte: 

V rámci projektu sa prostredníctvom webinárov 

vyškolia učitelia informatiky na prácu s 

minipočítačom BBC micro:bit. Zakúpime základné 

sady minipočítačov pre jednu učebňu (20 sád). Na 

hodinách informatiky v 6.- 9. ročníkoch začneme s 

výučbou programovania BBC micro:bit hravou 

formou. Nastavíme zmenu učebných osnov 

informatiky. Po zvládnutí základov programovania 

ţiakmi ich budeme viesť k tvorbe kreatívnych 

projektov podľa vlastnej fantázie. Uskutočníme 

triedne súťaţe v programovaní a celoškolskú súťaţ s 

názvom "Čo dokáţe môj minipočítač", čím 

povzbudíme ţiakov k samostatnej tvorivej činnosti na 

hodinách informatiky a na robotickom krúţku. 

Najlepšie programy predvedieme ţiakom 1. stupňa. 

Dátum začatia projektu: 01.12.2020 Dátum 

ukončenia projektu: 31.05.2021. Ostáva nám uţ len 

dúfať, ţe sa ţiaci vrátia do školských lavíc, aby sme 

mohli s kativitami projektu začať. 

JS 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

Vianoce sú pre kaţdého sviatky rodiny, lásky a 

obdarovávania. Tento rok je špecifický, no pre 

starších ľudí, ktorí sa uţ o seba nedokáţu postarať 

sami a potrebujú pomoc, je o to smutnejší. 



Srdiečka detí sú neskonale nádherné a čisté, a preto 

sme sa aj my - deti zo 4.B  rozhodli vyčariť úsmev na 

vráskami posiatych tvárach babičiek a deduškov. 

Zapojili sme sa totiţto do projektu "Koľko lásky sa 

zmestí do krabice od topánok". Rodičia, ktorým 

týmto chcem poďakovať, deťom nakúpili niečo na 

zahriatie, potešenie, niečo sladké, niečo slané, niečo 

voňavé a deti to s radosťou a hrdosťou priniesli do 

školy. Zabalili sme krabice do krásnych papierov a 

začali sme plniť. Krabíc málo. Tak na druhý deň sme 

doniesli ďalšie a spolu sme vytvorili 13 krabíc. Bola 

to nádhera. Keď si prišla po ne pani, ktorá bola našou 

kontaktnou osobou, neverila vlastným očiam. 

Darčeky poputujú asi na východ Slovenska. Tam ich 

je vraj málo. My sa veľmi tešíme, ţe aj takáto 

maličkosť poteší a všetkým dobrým ľuďom prajeme 

šťastné a veselé sviatky. FOTOALBUM 

Mgr. Gabriela Hercegová, tr. učiteľka 4.B 

 

 

 

 
Aj tento rok ste vďaka Podolskej kniţnici prečítali 

doma desiatky detských aj dospeláckych kníh a doma 

zahrali aj poţičané spoločenské hry. Stále sa snaţím, 

aby o činnosti kniţnice vedelo viac a viac ľudí. Preto 

som v januári kniţnicu predstavila a ukázala rodičom 

nových podolských detičiek. Počas jarných prázdnin 

sme zasa s pani učiteľkami zo ZŠ Podolie Veronikou 

Zemkovou a Katarínou Červeňanskou usporiadali 

doobedie v kniţnici s tvorivou dielničkou, stolovými 

hrami, detským kútikom a samozrejme moţnosťou 

poţičať si knihy. Aj Podolská kniţnica mala kvôli 

pandémii obmedzenú činnosť, otvárala som kniţnicu 

viac pre individuálnych čitateľov ako cez verejné 

termíny. Napriek tomu sme mali veľa práce. Opäť 

sme získali desiatky kníh od darcov – odhadom 250 

kusov, ktoré som vytriedila a tie zaujímavé pre našich 

čitateľov zaradila do kniţného fondu. Pribudla najmä 

romantika a knihy pre deti a tínedţerov, ale aj 

v ostatných sekciách máme prírastky. 

Vďaka Veronike Zemkovej sme naplno vyuţili aj 

prvú vlnu pandémie. Veronika vytriedila 

a reorganizoavala celú sekciu detskej literatúry. 

Triedenie sme ukončili spolu s Kvetkou Zajacovou – 

vyupratovali a vydezinfikovali sme celú kniţnicu 

a v júni bola otvorená pre verejnosť. 

Druhá vlna pandémie práce v kniţnici pozastavila. 

Stále nás čaká kopec práce, lebo police v hlavnej 

miestnosti nestačia na všetky nové knihy. 

S Veronikou vymýšľame nové usporiadanie tak, 

aby v prednej časti boli nové a aktuálne tituly. Zlatý 

fond by sme presunuli do zadnej časti. To si vyţaduje 

veľkú brigádu a triedenie odbornej literatúry, ktorá je 

uţ do veľkej miery neaktuálna.  

Stále je moţnosť zapojiť sa a pomôcť našej kniţnici 

v transformácii na moderné miesto.  

Ozvite sa, ak radi fotíte a pracujete na sociálnych 

sieťach, viete pomôcť so zafixovaním políc 

o stenu, viete vytriediť nejakú sekciu odbornej 

literatúry,  vyznáte sa v beletrii alebo v detskej 

literatúre, chcelo by sa vám pomôcť so 

zorganizovaním bazáru kníh na jar.  

Ak chcete darovať knihy, ideálne pre kniţnicu sú 

tie, ktoré boli vydané po roku 2000.  

Prajem vám príjemné čítanie počas vianočných 

sviatkov a najmä veľa zdravia! 

Mirka Gúčiková 

 

 

 

 
Asi ako kaţdý človek, aj my by 

sme mohli skonštatovať, ţe celý 

rok sa akosi vymkol spod kontroly 

a nevyvíjal sa podľa našich 

predstáv. V januári sme mali veľa plánov 

a rozbehnutých aktivít, očakávali sme rastúcu 

návštevnosť, pripravovali sme viacero noviniek. Ale 

prvá vlna celoslovenskej pandémie Covid 19 nás 

všetkých v tomto akoby spomalila, vlastne zastavila. 

Zariadenia cestovného ruchu, malé či veľké, všetky 

zostali zatvorené. K tomu obmedzenia 

pohybu, vynechali sme akoby celý začiatok sezóny. 

Nemali sme ţiadnu Veľkú noc, ţiadne Hody, všetko 

sa pomaly začalo vracať do normálu aţ v máji. Mohli 

by sme tu vymenovávať rad radom straty, neúspechy, 

čo všetko sa nám nepodarilo. Ale my sme naopak 

hrdí na to, čo všetko sa nám podarilo v takých 

podmienkach. Hneď skoro na jar sme postupne 

opravili oplotenie z ulice a vstupné brány. Pôvodné, 

17-imi rokmi schrátrané, si to uţ priam pýtalo. 

Ponáhľali sme sa s tým, lebo sme to chceli stihnúť 

ešte pred tým, ako k nám začnú prúdiť návštevníci. 

Keďţe počasie bolo priam ukáţkové, zvaţovali sme 

dokonca, ţe otvoríme o 2 týţdne skôr. Len čo sme to 

stihli dokončiť, bolo zrazu všetko zatvorené. Pár 

týţdňov sme rozmýšľali, čo bude ďalej. Ale 

nezaháľali sme. Veľmi intenzívne sme pracovali na 

modeli Trenčianskeho hradu, Starého zámku 

v Banskej Štiavnici, taktieţ na Vartovke Luchtov. 

Ani práce na údrţbe areálu sme nemohli vynechať. 

Bolo treba kosiť, čistiť, upratovať, nové nátery 

dostali mnohé naše modely, taktieţ vonkajšie 

ČO SA DIALO TENTO ROK V PODOLSKEJ KNIŢNICI? 

 

PARK MINIATÚR – MATÚŠOVO KRÁĽOVSTVO 

https://zspodolie.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=892


posedenie, lavice a stoly bolo treba obnoviť. Čo nás 

však veľmi mrzí je, ţe sme museli zrušiť našu 

minifarmu a rozlúčiť sa so zvieratkami. Veľmi 

obľúbené podujatie – Veľká noc v Parku miniatúr, sa 

nemohlo uskutočniť. Taktieţ počas Dňa otvorených 

dverí sme ako po minulé roky nemohli otvoriť naše 

brány. Ale našťastie počas druhého májového sviatku 

to uţ bolo moţné. Neboli sme si istí, kto sa tešil viac, 

ţe môţeme pracovať. My či naši návštevníci. 

Modelov nám nepribudlo aţ tak veľa ako po minulé 

roky. Keď sme sa rozhodli postaviť model 

Trenčianskeho hradu, sami sme si stanovili dosť 

veľký cieľ. Obmedzení ktorými sme sa museli riadiť 

v tomto čase bolo pomerne dosť. Ale aj tak sme si 

nechceli nechať ujsť podujatie, ktoré kaţdý rok 

pripravujeme pre deti. Deň detí s názvom 

„Z rozprávky do rozprávky“ zabezpečil, ţe sme 

pookriali na duši. Ako kaţdý rok nám veľmi výrazne 

pomohli dobrovoľníci z DO Fénix Stará Turá a Obec 

Podolie. Boli sme nútení vytvoriť úplne nové 

disciplíny, všetko bolo bezkontaktné, s odstupom, 

s rúškom a disciplíny trocha menej dynamické ako 

sme zvyknutí. Ale súťaţiacich to neodradilo, taktieţ 

dobrú náladu to nepokazilo. Stanoviská boli 

pripravené, rozprávkové bytosti sa deťúreniec 

nevedeli dočkať, tvorivé dielničky ponúkali vlastné 

rúška aj počasie sa ako tak drţalo. A to bolo presne 

to, čo sme všetci potrebovali. Celý jún nás drţal 

v očakávaní, čo všetko sezóna prinesie. Bolo jasné, 

ţe školáci majú po návrate do škôl kopu starostí 

s výukou, na školské výlety nemohli ani pomyslieť. 

Bolo jasné aj to, ţe cestovanie do zahraničia počas 

leta bude obmedzené, takţe so zahraničnými 

návštevníkmi sa veľmi počítať nedalo. Slováci však 

väčšinou dovolenkovali doma a chvalabohu na 

návštevnosti počas letných mesiacov sa to 

odzrkadlilo. Veľmi nás potešili návštevníci zo 

všetkých kútov Slovenska, akoby sa vymenil východ 

zo západom a stredom. Slováci mohli a chceli počas 

celých prázdnin spoznávať krásne Slovensko. Taktieţ 

českí dovolenkári nám zostali verní. Dokonca sa nám 

podarilo aj tento rok pripraviť pre návštevníkov 

nočnú prehliadku v auguste. Ani celodenné nie príliš 

pekné počasie neodradilo ľudí, aby si vychutnali 

komentované prehliadky so sprievodcom pomedzi 

romanticky rozsvietené hrady, rozprávky a legendy 

a povesti, a ohňovú šou. Daţdivou jeseňou 

s mnoţstvom obmedzení sme celú sezónu ukončili. 

Dobré meno nielen sebe, ale aj obci, sme šírili vo 

viacerých médiách, vyšlo mnoţstvo článkov 

a reportáţí, čo nás veľmi teší. Do ďalšieho roku nám 

zostalo veľa neuskutočnených plánov. Spracovať 

a dať vytlačiť sprievodcu k modelom v parku, 

vyrobiť nové informačné tabuľky k modelom, 

inovovať suveníry (snáď aj tú 0eurovú bankovku) 

vybudovať peknú terasu s posedením pri našej 

predajni a mnoho ďalších vecí, ktoré nebudeme 

všetky prezrádzať.  

V tomto roku nám uţ zostáva len poďakovať sa 

všetkým kolegom, spolupracovníkom, partnerom 

a návštevníkom, ktorí nám pomáhali, drţali palce, 

verili a povzbudzovali nás, aby sme spoločne 

prekonali tieto ťaţké časy. Ďakujeme Vám z celého 

srdca a tešíme sa na Vás v novej sezóne! 

AH

 

 

 

 
Od jari tohto roka sa môţu naši občania tešiť zo spustenia kanalizácie do prevádzky. V prvých 3 mesiacoch sme 

zaznamenali nápor ţiadostí o pripojenie. Do polovice júla uţ bolo pripojených 215 nehnuteľností. Čo je však na 

tomto z časti zaráţajúce? Ţe tu máme koniec decembra a počet pripojených nehnuteľností stúpol za 5,5 mesiaca uţ 

iba o 70. Vyzývame, ţiadame a zároveň aj prosíme občanov, aby sa čo najskôr pripojili na verejnú kanalizáciu. 

Investujete do ochrany našej prírody, našich spodných vôd, budete bez starostí (uţ ţiadna kontrola ţumpy, 

objednávanie vývozov, naťahovanie hadice a spúšťanie) a pod.. 

Upozorňujeme všetkých občanov, ţe do konca roka 2021 je povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu tam, kde 

je vybudovaná. Domácnosť, ktorá nebude pripojená na kanalizáciu bude musieť zdokladovať, kde a ako 

zlikvidovala odpadovú vodu. Takýto doklad získate na čističke odpadových vôd. To znamená, ţe pokiaľ si napr. 

objednáte vývoz fekálom z poľnohospodárskeho druţstva, budete si musieť značne priplatiť, pretoţe okrem 

samotného vývozu sa bude musieť zaplatiť aj za likvidáciu a taktieţ aj cesta na čističku, s ktorou bude musieť mať 

naše druţstvo podpísanú zmluvu. Uţ nebude moţné vyváţať odpadovú vodu na okolité polia. 

Nesplachujme do WC to, čo tam nepatrí! 

Váţení občania, upozorňovali sme Vás uţ prostredníctvom rozhlasu, aplikácie a internetu, ţe sa nám za toto krátke 

obdobie, čo je spustená kanalizácia, podarilo pripchať kanalizáciu, resp. výtlačné potrubie. Tento jav sa podarilo 

zopakovať viackrát. Čo je dôvodom tohto upchávania? Hlavnou príčinou sú veci, ktoré nepatria do kanalizácie. 

V zberných nádrţiach v čerpacích staniciach sa nachádzajú sitá, ktoré majú zachytávať hrubé nečistoty, tie, ktoré 

by mohli upchať výtlačné potrubie. Keď sa tieto sitá upchajú, tak sa voda neodčerpáva do výtlačného potrubia. 

Taktieţ sa upchávali aj prietokomery v Podolí i Očkove, ktoré sú na výtlačnom potrubí PRESSKAN. Neustále sa tu 

zachytávali veľké zhluky textílie, ktoré dokázalo čerpadlo vytlačiť a tie potom pripchali potrubie. Častou príčinou 

ČO NEPATRÍ DO KANALIZÁCIE?! 

 



pripchatia je teda textília! T.j., ţe do wc sa splachujú vlhčené obrúsky, plienky, dámske hygienické prostriedky 

a podobné veci. Určite tieţ nesplachujte do wc zvyšky neskonzumovaného jedla.  

Preto Vás ešte raz touto cestou vyzývame, nesplachujte vlhčené obrúsky, plienky, dámske hygienické 

prostriedky, zvyšky neskonzumovaného jedla a podobne. Nedávajte do kanalizácie nič, čo má problém 

s rozpustením. Ţiadame Vás všetkých o zodpovedný prístup. Ďakujeme! 

OcÚ Podolie a TAVOS, a.s. 

 

 

 
VODA Z VODOVODU JE 100% BEZPEČNÁ 
Dôvod je jednoznačný - voda vo vodovode je pitná, zdravotne zabezpečená a pravidelne kontrolovaná, spĺňa všetky 

stanovené hygienické normy (pravidelne sa sleduje viac ako 80 ukazovateľov kvality vody). Pravidelne ju 

kontrolujú nielen vodárne, ale aj orgán verejného zdravotníctva (RÚVZ). Vţdy si preto môţete byť istí, ţe pijete 

kvalitnú vodu. 

ĎALŠIE VÝHODY VODY Z VODOVODU 
Je lacnejšia ako ktorýkoľvek minerálny či ochutený nápoj z obchodu. Po vode z vodovodu Vám neostanú ţiadne 

obaly, ktoré treba separovať alebo likvidovať. Voda z vodovodu je lacnejšia aj preto, ţe poruchy, havárie či 

kontroly kvality vody na verejnom vodovode robia za Vás vodárne. Verejný vodovod tieţ predstavuje dlhodobé 

riešenie pri zabezpečovaní plynulej dodávky vody, čo je podstatné najmä v súčasnosti, kedy hladina podzemnej 

vody klesá a studne beţne vysychajú. Voda z verejného vodovodu je dostupná aj v prípade výpadku elektrickej 

energie, pri poruche čerpadla, pri poruche na domových rozvodoch a nemusíte riešiť problém pri vysychaní studne 

alebo jej znečistení (napríklad po prívalových daţďoch), ani pri havárii na verejnom vodovode. 

CHCETE SA PRIPOJIŤ, NEVIETE AKO NA TO? 
Prípojka je bezplatne privedená po hranicu Vášho pozemku. Je potrebné dobudovať vodomernú šachtu a 

vodovodné potrubie do Vášho domu. So všetkým Vám radi pomôţu a poradia pracovníci TVK (stačí kontaktovať 

Zákaznícku linku) aj obecného úradu, ktorí poradia najlacnejšie a najoptimálnejšie riešenie. 

NECHCEME PLATIŤ POKUTU! 

Vodovod v obci sa podarilo vybudovať v spolupráci s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, v rámci 

rozsiahleho investičného projektu, ktorý bol spolufinancovaný z eurofondov, štátneho rozpočtu aj rozpočtu našej 

obce. Presadiť budovanie vodovodu bolo veľmi náročné. Vybudovaním sme sa zaviazali, ţe sa do piatich rokov 

pripojí 85% domácností na verejný vodovod. Momentálne je pripojených 64%. Pokiaľ sa toto číslo do júna 2021 

nedostane na hodnotu 85%, tak obec bude musieť zaplatiť korekciu za nesplnenie merateľných ukazovateľov, 

maximálne aţ do výšky 25% z celkového objemu poskytnutých financií. 

OcÚ Podolie a TVK, a.s. 

 

 

 
Bolesť v srdci zasiahla všetkých, ktorí sme poznali nášho spoluobčana a priateľa Joţka 

Kubrického. No hlavne futbalistov, pre ktorých bol dlhé roky človekom, ktorý robil veľmi veľa 

pre šport u nás v Podolí. 

Funkcionárčiť vo výbore telovýchovnej jednoty začal uţ v roku 1965. O dva roky bol zvolený 

za predsedu. Nepretrţite túto funkciu vykonával aţ do roku 1990, úctyhodných 23 rokov. No i 

po tomto čase sa o futbal zaujímal a bol podľa svojich moţností stále nápomocný. Za jeho 

vedenia naše muţstvá dosiahli skvelé výsledky, na ktoré sú mnohí Podolania dodnes hrdí. 

Vychovali sa hráči, ktorí šírili dobré meno Podolia aj za hranice okresu, ba dokonca aţ na republikovej úrovni. 

Základom tohto úspechu bola práca s mládeţou, výborná spolupráca so základnou školou a ostatnými zloţkami v 

našej obci. Hrdo spomíname na zápas našich dorastencov, keď v predzápase Trenčína porazili domáci dorast na ich 

štadióne 2:0. Či neskorší postup muţského muţstva do 1.A triedy a jeho účinkovanie v nej. A mnohé zápasy, na 

ktoré si určite hrdo spomíname. 

Joţko bol človekom, ktorý vedel zvládať mnohé ťaţké situácie. Vedel zorganizovať fungovanie a chod celej 

telovýchovnej jednoty. Neostane po ňom prázdne miesto v našich srdciach, veď človeka si pamätáme podľa toho, 

čo v ţivote vykonal. A on spolu so zanietenými funkcionármi toho urobil ozaj veľa a to nielen pri ţiackom, 

dorasteneckom, či muţskom muţstve, ale aj pri budovaní štadióna, ktorý na svoju dobu dosiahol ozaj výborné 

parametre. 

ZDRAVÁ VODA Z VODOVODU 

 

SPOMIENKA NA JOZEFA KUBRICKÉHO, DLHOROČNÉHO PREDSEDU OŠK PODOLIE 

 



Joţko tu zanechal odkaz, na ktorý dúfame nadviaţe nová generácia a futbal dostane úroveň, ktorú za jeho 

pôsobenia určite mal. Doţil sa 78 rokov a ţil tak, ţe si zaslúţi náš obdiv a uznanie. V mene všetkých futbalistov sa 

s ním lúčime a ďakujeme za všetky krásne chvíle a momenty, ktoré sme s ním mohli preţiť. 

Česť Tvojej pamiatke. 

PO 

 
 

 

Futbalový „COVID“ rok 2020 pre OŠK 

Tak ako všetky ostatné oblasti, korona vírus tento rok 

zásadne poznačil aj futbalovú rodinu OŠK. Ani jedno 

z našich 3 futbalových druţstiev neodohralo 

predpísanú porciu majstrovských zápasov v jarnej 

a rovnako aj v jesennej časti súťaţného ročníka. Naše 

mládeţnícke muţstvá do júla nenastúpili ani na jeden 

zápas. A-muţstvo stihlo od na jar absolvovať celú 

zimnú prípravu a natrénované ukázať „aţ“ v jednom 

majstráku, ktorý bolo moţné vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu a následné opatrenia 

odohrať. Ale poďme pekne po poriadku. 

 

A-muţstvo OŠK 2020 

Ešte pred samotným začiatkom prípravy 

naplánovanej na 15. januára som obdrţal nečakanú 

správu od trénera Petra Vojtecha, ţe pri muţstve 

končí! Ten prijal ponuku od materského klubu 

z Nového Mesta viesť ich 3.ligové A-muţstvo a nám 

nezostávalo nič iné len v rýchlosti zohnať nového 

trénera. To sa nám nakoniec ešte pred štartom 

prípravy podarilo a muţstvo prevzal Marcel 

Némethy. Príprava prebiehala v domácich 

podmienkach (telocvičňa, multifunkčné ihrisko, 

ihrisko) a všetky prípravné zápasy sa odohrali na 

umelej tráve v NMnV. Výsledky v príprave 

a tréningová účasť predznamenávali, ţe muţstvo pod 

novým trénerom má naviac ako len na 8. miesto 

z jesene. To sa potvrdilo uţ v prvom jarnom kole, 

keď sme doma porazili Plevník 1:0. To bol ale 

nadlho posledný futbalový zápas, keďţe začala 

úradovať korona. K opätovnému reštartu futbalu sme 

sa dostali aţ v júny. Ešte predtým sme sa museli 

rozhodnúť, či budeme naďalej pokračovať v 5. lige 

Sever, keďţe korona značne ovplyvnila finančné 

zázemie klubov- finančné výpadky boli citeľné či uţ 

u miestnych samospráv, sponzorov a pod. Väčšina 

hráčov muţstva vyjadrila názor, ţe niţšiu (finančne 

menej náročnú, divácky atraktívnejšiu) súťaţ hrať 

nechcú a tak rozhodnutie pokračovať v 5. lige 

s okresaným rozpočtom bolo jediné kompromisné 

riešenie ako zachovať futbal dospelých v obci aj v 

ďalšom ročníku. Celé letná príprava bola veľmi 

náročná po všetkých stránkach. Museli sme hľadať 

nového brankára, nakoľko Jakub Fabian v muţstve 

skončil(školské povinnosti). Od prvého prípravného 

zápasu nás zuţovali početné zranenie hráčov. Keď do 

toho pripočítame dovolenkové obdobie, a slabú 

tréningovú účasť, nevyzeralo to s muţstvom ruţovo. 

Do prípravy uţ nenastúpil kvôli pracovnému 

vyťaţeniu Roman Červeňanský, ktorý bol v minulej 

sezóne jeden z pilierov obrany. Domáci hráči 

z dorastu (Hanic, Círa, Vrba) a rovnako aj Ján 

Čechvala, napriek svojmu potenciálu a mojej snahe 

pripojiť ich k muţstvu dospelých, sa tejto moţnosti 

vzdali a niektorí s futbalom skončili. Napriek tomu sa 

nám podarilo vyskladať konkurencieschopné 

muţstvo. K tímu sa počas leta postupne pripojili Ján 

Kemláge (Stará Turá) Tomáš Mrva (Šúrovce) Robo 

Hejbal- brankár (Bierovce) Vlado Buček (Nesluša) 

a Lubo Gajdošik (Trebatice). Uţ v úvodnom zápase v 

Podmaníne sme siahali na plný bodový zisk, ale slabá 

efektivita v zakončení a nešťastný záver stretnutia 

nám nepriniesol ani jeden. V prvom domácom zápase 

sme uţ ale bodovali naplno, keď sme v pomere 2:0 

zdolali minulo sezónneho majstra z Handlovej. 

Veľký škrt cez rozpočet priniesol zápas v 

Zemianskych Kostoľanoch. Nie však preto ţe sme 

prehrali vysoko 5:0 ale kvôli ďalším zraneniam 

kľúčových hráčov. K dlhodobo zranenému Alexovi 

Drexlerovi, ktorý mal byť ťahúň muţstva, sa pridali 

Uhlík, Pyšný, Hirjak a kvôli fraktúre členka vypadol 

do konca roka hrotový útočník Behúl. V ďalšom kole 

a domácej prehre proti Ladcom k tejto nelichotivej 

situácii nepridalo na pohode ani vylúčenie brankára 

Hejbala a ďalšie zranenie Luba Gajdošíka. Do brány 

musel tak zaskočiť nestarnúci univerzál Milan 

Ohrablo, ktorý pred zápasom s Ladcami oslávil svoje 

40. narodeniny! Celý futbalový kolotoč ukončila 

opäť korona a domáci zápas s Melčicami (prehra 2:5) 

bol 11.novembra pre náš tím pre rok 2020 posledný. 

Zraneniami suţované muţstvo nenastúpilo v totoţnej 

zostave ani na jeden z 10 odohraných a to počas 10. 

kôl nastúpilo v podolskom drese celkovo aţ 21 

hráčov! Plnú zápasovú porciu si odkrútili len 

Kemláge a Mrva. Bilancia 3 víťazstvá a 7 prehier je 

síce na prvý pohľad nelichotivá, nutne však 

podotknúť, ţe v neodohratých 5 zápasoch jesene sme 

sa mali aţ 4 krát stretnúť s muţstvami pod nami  

resp. tabuľkovými susedmi. Najlepším strelcom 

muţstva je s 3 gólmi Pagáč.  

 

Dorast OŠK 

Kto sa tejto mládeţníckej kategórii venuje vie, ţe je 

to natoľko špecifická téma ţe by si zaslúţila 

samostatné vydanie novín. Súťaţ Majstrovstvá 

oblasti Trenčín v ktorej naša U19 nastupuje, je 

tvorená muţstvami z okresov TN,NM,MY (celkovo 

OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB PODOLIE 

 



88 obcí). Táto mládeţnícka kategória nepresahuje 

počet účastníkov viac ako 8 a kaţdoročne tento počet 

klesá. Preto na začiatok len pripomeniem, ţe Podolie 

je jediná obec v okrese, ktorá má 7. rok po sebe  v 

tejto kategórii prihlásené muţstvo! V jarnej časti 

súťaţe kvôli korone nebolo umoţnené odohrať ani 

jedno kolo. Preto v konečnej tabuľke naši chlapci 

obsadili konečné 3. miesto z jesene, len o skóre za 2. 

Chocholnou. Chalani boli bez futbalu vyše pol roka!  

Aj napriek tomu sme počas leta dokázali poskladať 

spoločné muţstvo dorastu opäť pod hlavičkou 

Podolie- Očkov. Naši odchovanci tvoria väčšinu 

kádra a niektorí aj tento rok pôsobia cez striedavý 

štart v 3.ligových Častkovciach, kde aj trénujú 

(Adam Vrba, Nikolas Kriţák, Adrián Vojtech, Jozef 

Zámek, Roman Lacko, Denis Novotný). To je 

zároveň aj celý menoslov hráčov, ktorí to futbalovo 

ako tak myslia váţne. Záujem zvyšných chalanov 

v muţstve o trénovanie je na nulovej úrovni. Ku cti 

pri doraste slúţi snáď len to, ţe Rudko Bobocký v 

spolupráci s Ivanom Zámkom boli schopní na 6 

odohraných zápasov vţdy vyskladať muţstvo a 

vycestovať na zápasy. S bilanciou 2-1-3 sú v 

nedokončenej sezóne na 7.mieste. Svoje domáce 

zápasy odohrali na ihrisku v Očkove- aspoň nejaký 

prínos pre spoločné muţstvo :) 

 
 

Ţiaci OŠK 

Snáď najsvetlejším prvkom v OŠK je ţiacka 

kategória. Po predčasne ukončenom ročníku 

2019/2020, kde sme pôsobili v kategórii U13-mladší 

ţiaci, sa takmer všetci hráči od leta predstavili v 

kategórii U15-starší ţiaci, ktorú sme prihlásili do 

5.ligy OBFZ Tn. Po korona pauze sa naši najmladší 

futbalisti zúčastnili turnaja v Hornej Strede, ktorý bez 

prehry ovládli a premiérovo získali prvenstvo a 

zaslúţený najväčší pohár :) Počas leta si chlapci 

museli zvyknúť na novú kategóriu, ktorá súvisela 

hlavne z prechodu hry z malého ihriska na celé 

ihrisko. To sa ukázalo ako problém  uţ v prvom 

prípravnom zápase, keď nám Beckov nadelil 

hrozivých 15:2. V ďalšom zápase proti Kočovciam 

uţ bolo vidno zlepšujúci sa trend a aj keď sme 

prehrali 2:1, na chlapcoch bolo vidieť ţe  do súťaţe 

budú pripravení zabojovať o aspoň jedno víťazstvo. 

To nám priniesol uţ prvý majstrovský zápas proti 

Hornej Strede, v ktorom sme jasne dominovali a 

zvíťazili 5:2. Gólovo sa presadili Ján Toráč 2x a po 

jednom zásahu pridali Samo Hadbábny, Adrian 

Herák a Braňo Danihel. O 4 dni neskôr sme víťazstvo 

potvrdili v Potvoriciach, ktoré sme prevalcovali v 

pomere 0:6 (Hradil 4x, Danihel, Herák J.). 

Najsmolnejší moment súťaţe priniesla prehra 2:1 v 

Hrádku. Minútu pred koncom sme strelili regulárny 

gól na 1:2 ktorí videli všetci okrem rozhodcu, strata 

koncentrácie našich futbalistov z neprávosti sa 

premenila na rýchly protiútok domácich a Tí sa 

napokon radovali z víťazstva. Aj taký býva futbal a 

som rád ţe našich bojovníkov to nezlomilo ale 

posilnilo, pretoţe o týţdeň neskôr sme sa radovali z 

víťazstva v pomere 1:9 na Turej Lúke (Hradil 6x, 

Danihel, Reno Herák, Aďo Herák). Súbojom jesene 

mal byť zápas o prvé miesto proti Beckovu. Ten pre 

nás síce nezačal dobre a v polčase sme po veľmi 

hrubých individuálnych chybách prehrávali 2:0. Po 

zníţení Braňom Danihelom na 2:1 sme síce zápas 

zdramatizovali, k bodom sme však mali nakoniec 

ďaleko. Zápas skončil 3:1 pre domácich. Kvalitatívne 

muţstvo Beckova nemá v našej súťaţi konkurenta. 

Keď však porovnáme výsledok s prvým meraním síl 

keď sme od rovnakého súpera dostali 15 kusov, je 

vidno ţe sme urobili veľký futbalový skok. Treba 

vyzdvihnúť prístup a futbalovú chuť kaţdého jedného 

chalana ktorí je súčasťou muţstva. V určitých 

momentoch bola radosť na chlapcov pozerať, s akou 

vášňou a nasadením k svojim futbalovým 

povinnostiam pristupujú a je jedno či to je 6 ročný 

Dominik "Hanter" Ray alebo 15 ročný Kristián 

Herák. Individuálne by som pochválil hlavne Filipa 

Hradila, ktorý svojimi 10 gólmi v majstrovských  

zápasoch ale hlavne svojím prístupom k tréningom, 

zápasom ale aj správaním mimo ihriska prezentuje to, 

ako by sa mal kaţdý mladý futbalista správať (aj keď 

aj on sám vie, ţe je stále čo zlepšovať!).Veľká vďaka 

patrí hlavne Majovi Hadbábnemu, ktorý pri mojej 

neprítomnosti prebral do vlastných rúk tréningový 

proces a pomáha mi pri muţstve neustále ako mu čas 

dovoľuje. Pevne verím, ţe momentálna covid situácia 

sa čo najskôr stabilizuje a chlapci budú môcť byť 

opäť na ihrisku, pretoţe im chýba futbal zo všetkých 

najviac. 
Káder muţstva ţiakov momentálne tvoria: 

Nicolas Ohrablo, Ján Toráč, Kristián Herák, Ondrej 

Červeňanský, Patrik Ray, Dominik Ray, Matej Moravčík, 

Alex Lacko, Filip Hradil, Branislav Danihel, Štefan Herák, 

Oliver Mucska, Roderik Bučko, Aurel Bučko, Adrian 

Herák, Reno Herák, Samuel Hadbábny, Andrej Hadbábny 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKO A KAM ĎALEJ? 

Zvláštny a jedinečný futbalový rok 2020 sme spolu 

nejako preţili. Ako ale budeme pokračovať ďalej? 

Pred ďalším súťaţným ročníkom je naplánovaná 

reorganizácia súťaţí. K tomu chýba odohrať značný 

počet neodohraných kôl z jesene. Stihneme vôbec 

odštartovať akú takú zimnú prípravu? To sú otázky 

na ktoré momentálne nevie odpovedať nikto. Na čo si 

ale budeme musieť čím skôr odpovedať spoločne je, 

akou cestou sa vybrať v ďalšom futbalovom ročníku. 

Udrţateľnosť potrebných 2 mládeţníckych muţstiev 

nato, aby A-čko mohlo pôsobiť v súťaţiach ZSFZ 

(5.liga) je kaţdým rokom náročnejšia a obávam sa, ţe 

od ďalšieho ročníka nereálna. 

Nedá mi to nespomenúť ale naša dorastenecká 

kategória mládeţníkov(a nie len tá futbalová) si 

radšej miesto plánovaného tréningu aspoň o 10 

ľuďoch, zorganizuje párty na to istom „futbalovom“ 

štadióne ale v počte aspoň 40 ks „vychovanej“ 

mládeţe, počas krízového stavu a zákazu 

vychádzania. Ako bonus stihnú porozbíjať a poškodiť 

všetko čo sa tam počas leta za nemalé finančné 

prostriedky postavilo. Pre nich sa máme o niečo 

futbalovo snaţiť a zveľaďovať prostredie??? 

Keď som pred rokom písal, kde sú rodičia keď 

neprídu svoje decko pozrieť a podporiť ani na jeden 

futbalový zápas bol som nahnevaný. Ale neviem ako 

pomenovať pocit, keď je rodič ľahostajný voči tomu, 

ţe mu 13-14násť ročné decko opakovane počas 

takýchto ťaţkých časov „tyčkuje“ na štadióne nie 

kvôli tomu, ţe dostal na tréningu alebo v zápase 

zabrať, ale kvôli vodke. Paradoxom je, ţe moţnosť 

zverejniť meno dotyčného/ných na internete je 

ďaleko horší potenciálny trest (ako aj pre samotného 

rodiča) ako napríklad dohovor od starostu, trénera,... 

Presne kvôli takýmto situáciám strácam-e energiu 

a chuť pokračovať vo futbalovom dobrovoľníctve. 

Zvlášť potom, ako sa tak správajú aj niektorí 

odchovanci. 

O tom ako sa má robiť futbal, akých hráčov treba 

dotiahnuť, akú súťaţ treba hrať/nehrať, aké 

podmienky treba vybudovať, ako pripraviť ihrisko, 

akého hospodára zabezpečiť atď. uţ počúvam nejaký 

ten piatok. Preto Vás poslednýkrát ţiadam, všetkých 

ktorí viete „ako nato“ a nie je Vám podolský futbal 

ľahostajný, zúčastnite sa aspoň nasledujúcej členskej 

schôdze, pripojte ruku k dielu a ukáţte, ţe futbal 

v Podolí má zmysel ešte robiť. V tom stále uţšom 

kruhu zanietencov to je ťaţšie a ťaţšie. Preto sa 

v mene OŠK chcem veľmi poďakovať hlavne Obci 

Podolie - Obecnému zastupiteľstvu za poskytnutú 

dotáciu, starostovi Rastislavovi Bobockému za jeho 

aktívny prístup pri realizácii všetkých sanačných 

aktivít na štadióne a aj futbalovú pomoc priamo na 

ihrisku, Danielovi Pyšnému, Erikovi Gúčikovi, 

Alinkovi Ščepkovi, Ivanovi Zámkovi a Miroslavovi 

Macháčovi za všetku pomoc pri organizovaní 

domácich zápasov  ako aj finančno-materiálne 

zabezpečenie. Robovi Augustínovi patrí veľká vďaka 

za sfunkčnenie kosačky a starostlivosť o trávnik. 

Z miestnych podnikov ďakujem hlavne Bufetu pod 

Lipami (celej rodine Ohrablovcov) a Edite 

Dobošovej (Podolanka), ţe neustále podporujú 

všetky muţstvá. V neposlednom rade ďakujem 

môjmu otcovi Rudkovi Bobockému, ţe aj napriek uţ 

ukončenej futbalovej etude sa ešte stále aktívne 

podieľa na chode všetkých klubových činností. 

Ak chcete v budúcom roku podporiť chod OŠK, 

môţete tak spraviť darovaním 2% z Vašich daní. 

Za tento rok preto ďakujem hlavne spoločnosti 

FORBO Malacky. 

Tomáš Bobocký- predseda OŠK 

 

 

 
 

Milí priatelia Podolského ochotníckeho divadla! 

 

Tak ste sa po takmer 

dvoch rokoch dočkali 

a mnohí z Vás aj 

vyuţili príleţitosť 

pozrieť si ďalšiu 

inscenáciu podolských 

ochotníkov. Ochotní 

podolskí  divadelníci Vám  ďakujú za Vašu návštevu. 

A hneď Vám aj v ich mene odpovedám na často 

kladenú otázku – „Prečo aţ po dvoch rokoch?“ 

Odpoveď je jednoduchá – ono vybrať hru, dať 

dohromady kolektív ochotných ľudí a aj technicky  

všetko zabezpečiť nie je  také jednoduché. Ale pekne 

po poriadku. 

S výberom hry 

bola makačka, pretoţe 

sme chceli prísť 

s niečím iným, ako  

s klasikou a pritom 

sme chceli, aby 

predstavenie bolo 

odľahčené, humorné – skrátka – aby sa z hľadiska 

ozýval aj smiech.  Vybrali sme hru Jaroslava 

Koloděja- Posteľ pre anjela. Trochu sme ju upravili, 

mierne zaktualizovali  a príbeh o tom, ako aj „niečo, 

čo prichádza zhora“ v postave anjela dokáţe 

v človeku  odkryť  aj jeho nečakané pozitívne 

stránky.  

Kolektív všetkých ľudí, ktorí sa na realizácii 

predstavenia podieľal,  tvorilo jadro tých, ktorí sa 

PODOLSKÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO V AKCII 

 



spolu stretli uţ pred dvomi rokmi. Len sa trochu 

pomenili funkcie niektorých zúčastnených. Z prvého 

milovníka v Urbánkovom Strašidle v podaní Rastíka 

Bobockého  sa stal reţisér a produkčný. Zo svojej 

novej civilnej pozície starostu obce mal moţnosť 

a hlavne ochotu a schopnosť všetko zastrešiť. 

Potvrdenie príslovia „Viac hláv – viac rozumu!“ 

potvrdila Janka Schreiberová, ktorá spolu s ním 

reţírovala a organizačne pomáhala. Na scéne sa 

v úlohách jednotlivých postáv objavili mnohí, ktorí 

na „doskách, ktoré znamenajú  svet“ stáli  aj 

v predchádzajúcej hre. 

Celý ochotnícky súbor 

si z veľkej časti splnil 

svoj sen – technicky 

vylepšiť kinosálu 

a priblíţiť ju funkčne 

aj na  dramatické 

predstavenia. Podarilo 

sa  nám inštalovať 

základné osvetlenie a aj ozvučenie, čo určite prospelo 

k zvýšeniu umeleckého  dojmu divákov.  

Keď bolo všetko naplánované, z veľkej časti 

pripravené,  zúčastnení správne naţhavení – prišla 

hnusoba Corona. A pred nami otázka, či ísť, alebo 

neísť do toho. Ale pretoţe sme verili, ţe obmedzenia 

nebudú trvať večne a predsa len budeme mať 

moţnosť vystúpiť, zdravo sme to riskli. Začali sa 

nácviky, najprv tradičné čítačky, potom presun na 

javisko. To, ţe počas všetkých mesiacov prvej vlny 

sme prísne dodrţiavali predpísané opatrenia, 

dokazuje aj fakt, ţe nikto  z celého súboru  sa 

nenakazil, ani nebol pozitívny. A keď sa prísne 

opatrenia zmiernili, robili sme všetko preto, aby sme 

mohli hrať. 

Aj preto sme predstavenia odohrali netradične 

skoro uţ  koncom septembra, lebo  sme boli v strehu 

pred moţnou druhou vlnou. Tá  síce bohuţiaľ prišla, 

ale to sme uţ mali odohrané štyri predstavenia 

v priebehu  troch  dní. Dni pred doslova divadelným 

víkendom sme  všetci – skutočne všetci –  obrátili 

budovu kina hore nohami. V tom najlepšom zmysle 

slova. Spolu s kamarátmi aj  rodinnými príslušníkmi 

sme všetko vygruntovali a VYDEZINFIKOVALI 

tak, ţe Covid 19 nemal v okruhu stoviek metrov 

šancu.  

A teraz nám prichodí poďakovať Vám, ctení naši 

diváci. Za to, ţe ste predsa len prišli na vystúpenie, 

ktoré sme pripravili pre Vás. Ţe ste prišli v takom 

počte, ţe všetky predstavenia boli naplnené  skoro do 

maximálne povolenej kapacity. A to si treba 

pripomenúť, hra nebola vhodná pre školopovinné 

deti.  Mohli ste vidieť, ţe všetky predpísané 

hygienické opatrenia boli dodrţané v plnej miere a vy 

ste sa mohli pokojne venovať predstaveniu. Pevne 

veríme, ţe nebude dlho trvať a príde čas, keď to 

budeme môcť pre Vás ešte zahrať. Lebo najväčším 

potešením pre všetkých ochotných podolských 

divadelníkov je Vaša reakcia spojená s nie ojedinelou 

otázkou: „...a budete to ešte hrať?“ 

Budeme a dúfame pred natrieskanou sálou! 

Do skorého videnia, milí naši priaznivci. Za 

nádhernú a povolenú drogu, ktorá sa volá Váš 

potlesk, ďakujú Vaši Ochotní podolskí divadelníci.  

Reţiséri, Janka a Rasťo, herci Jurko, Katka, 

Anka, Veronika, Milanko, Ivanko, Ţenko, Edko, 

Majko, Aďko, osvetľovač Jurko,  zvukár Timko,  

suflérka Anka, pomocníčky uvádzačky a 

kamarátky Danka, Katka, Monika, Juditka....a 

mnohí ďalší.   

E. Sch., duchom stále Podolan 
 

 

 

 

 
Počas prvých dvoch novembrových víkendov 

(31.10.-1.11. a 7.-8.11.) sa v našej obci 

uskutočnilo celoplošné testovanie na ochorenie 

Covid-19. Celkovo sa testovania v našej obci 

zúčastnilo 2 673 občanov. Z toho bolo 12 

pozitívnych. Počas prvého kola sa testovania 

zúčastnilo 1163 občanov z toho 7 pozitívnych 

a počas druhého kola sa prišlo dať otestovať aţ 

1510 občanov, z toho bolo 5 pozitívnych. 

Testovanie prebiehalo v KD Podolie a pre 

našich občanov bolo k dispozícii síce jedno 

odberné miesto, ale za to dva odberné tímy. 

Celkovo sa na bezproblémovej organizácii oboch kôl testovania zúčastnilo 18 ľudí. Ďakujem patrí všetkým, ktorí 

sa prihlásili, ţe pomôţu. Všetkým zdravotným sestrám, ktoré si zaslúţia veľký obdiv a uznanie. Svoj voľný čas, 

ktorý mohli stráviť s rodinou, obetovali, aby mohlo víkendové pretestovanie prebehnúť bezproblémovo.  

 

CELOPLOŠNĚ TESTOVANIE NA COVID-19 



 
 

 

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podolie. Toto VZN 

sme museli novelizovať, nakoľko od jeho posledného schválenia bol zákon o odpadoch dvakrát novelizovaný. Pre 

Vás občanov pribudla jedna zásadná povinnosť mať doma kompostér a POVINOSŤ kompostovať biologicky 

rozloţiteľný odpad. T. j. odpad z kuchyne a záhrad. Pozor, do kompostéra nepatria zvyšky mäsa, rýb, syrov, ţiadna 

vára a pod.. 

Biologicky rozloţiteľný odpad tvorí viac ako 50% objemu v smetnej nádobe. Aj touto cestou chceme toto číslo 

zníţiť a tieţ aj zníţiť hmotnosť vyváţaného komunálneho odpadu. Oproti minulému roku sme spoločne značne 

zníţili hmotnosť zmesového komunálneho odpadu a zároveň sme zvýšili hmotnosť vyseparovaných zloţiek. Ţiaľ, 

stále to nie je úplne dostačujúce, nakoľko je zákon veľmi prísny. Aktuálne platíme za jednu tonu skládkovania 41 

€. Z toho je zákonný poplatok 13 €, pretoţe sa nám podarilo vyseparovať v minulom roku 30% odpadu. Ak však za 

tento rok vyseparujeme rovnaké číslo, tak budeme platiť zákonný poplatok aţ 22€, čiţe 50€ za tonu odpadu! Aţ 

nad 40% to bude 18€ a nad 50% to bude 15€. V minulom roku sme pristúpili na moţnosť uplatnenia si úľavy do 

výšky 30%. Aj tento rok si budete môcť ţiadať o úľavu, no musíte si opäť podať ţiadosť do 31.1.2021 a podpísať 

dohodu s obcou o separovaní a kompostovaní. 

Stále však máme v obci veľké mnoţstvo nezodpovedných ľudí, resp. ľudí, ktorým je otázka odpadov a jeho 

platenia ľahostajná. Skúste všetci pouvaţovať ako pristupujeme k separovaniu komunálneho odpadu 

a kuchynského odpadu. Ak číta tieto riadky ten, čo vyhodil odpad niekde do járku, do prírody, pri cestu, tak 

sa skúste nad sebou zamyslieť čo ste spôsobili a či by nebolo jednoduchšie zatelefonovať na OcÚ. Určite 

vieme nájsť spoločne nejaké riešenie. Vám by sa tieţ nepáčilo, keby niekto pred Váš dom vyhodil odpad. 

Takéto konanie je úbohé! 
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí zodpovedne pristupujú k otázke separovania a záleţí im na 

našom ţivotnom prostredí. Pokiaľ by ste mali nejaký problém a nevedeli by ste kde máte aký druh odpadu dať, tak 

zavolajte nám na obecný úrad. Od nového roka uţ bude fungovať zberný dvor. 

OcÚ Podolie 

 

 

 
Na rok 2020 si budeme spomínať ako na ten, ktorý 

nám niečo vzal. Blízkych, fyzické alebo psychické 

zdravie. Deti prišli o školské lavice a krúţky, všetci 

sme v určitej miere prišli o vzácnej stretnutia 

s rodinou a priateľmi. Vytratila sa kultúra aj moţnosť 

sláviť vieru v kostole. Zmizli veľké stretnutia celej 

dediny pri oslave pamätných dní a sviatkov, kde sme 

mali čas stretnúť sa spolu inak ako v obchode. Veci, 

ktoré sme povaţovali za beţné, boli a sú zrazu preč.  
O to viac sa utiekame do prírody. Na poľných cestách 

a cestičkách v okolí Podolia sme zrazu viacerí. Ak 

všetko zlé môţe priniesť niečo dobré, tak 

objavovanie toho zaujímavého a krásneho, čo tu pod 

nosom máme, je pre mňa tou najlepšou vecou tohto 

smutného roka. 
Poďte, zoberiem vás na môj okruh okolím 

Podolia. Ešte nikdy som ho neprešla celý naraz, dá sa 

ale krásne rozdeliť na niekoľko prechádzok. Pôjdeme 

najmä po poľných cestách, tak dúfam, ţe nám 

primrzne.  
Začneme pri vrátnici na Druţstve 
S naším Šimonkom tete vrátničke zvykneme kývať, 

ţe ideme pozrieť koníky. Dnes sa aj uistím, ţe je 

vzadu otvorená brána. Širokou cestou cez druţstvo 

môj syn hovorí „ooo“ na nové aj staré stroje, ja si 

všímam niečo iné. Vţdy sa zrakom pristavím pri 

starých domoch na priestranstve po ľavej strane. 

Kričia na mňa, ţe kedysi to tu bolo inak. Ţe v oknách 

sa vetrali periny, ţe tu behali deti, predstavujem si, ţe 

išli pásť husi. Pozerám na tie domy a viem, ţe sú tu 

príbehy, o ktorých by som chcela vedieť viac. Po 

východe z areálu Druţstva sa predo mnou rozprestrie 

scenéria polí, záhrad a vlniacich sa kopcov v pozadí. 

Tu som sa hrávala ako dieťa, tento kút je mi blízky. 

Mohla by som pokračovať po ceste a vojsť do 

Podolia smerom od Pobedima. Ja ale odbočím 

doľava. Poľná cesta sa kľukatí popri vysokých 

stromoch. Zabočím opäť doľava a z vonkajšej strany 

obchádzam Mlyny. Mohla by som sa vybrať aj 

k rybníku v strede poľa vpravo od cesty. Pohádzať 

pár kamienkov do vody, učiť sa s deťmi hádzať 

ţabky. Šimonkovi na  jar úplne stačilo, keď sme sa 

zastavili na kopách štrku za Druţstvom. Malým 

deťom stačia jednoduché hry a stále rovnaké miesta.  
Smer Zemanovičov mlyn 
Dostávam sa na spevnenú cestu smerom 

k Zemanovičovmu mlynu. Keby zapadalo slnko, 

vybrala by som sa ešte poľnou cestou poza oplotený 

areál Druţstva na ľavej strane. Je tam parádne miesto 

na fotku Plešivca.  Rám tvoria stromy a kry, vidno 

kostolnú veţu aj Plešivec. Pri západe slnka je to 

čarovný pohľad. Teraz ale idem k Mlynu. Vţdy 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

POĎTE SO MNOU NA PRECHÁDZKU – MIRKA GÚČIKOVÁ 

 



obdivujem upravené jarky, o ktoré sa majitelia 

starajú, na jar si fotím stromy a kríky v kvete... Vţdy 

je tu čo sledovať. Po poliach behajú srnky, po 

trávniku pred Mlynom zajace. Rešpektujem 

súkromné vlastníctvo a všetko obdivujem len očami.  

Cesta sa kľukatí doprava, obchádzam rampu, 

prechádzam cez most. Tu sa väčšinou s deťmi 

zastavíme. Najmä na jar si sadneme na lávku cez 

potok naľavo za mostom. Naučil ma to starší syn. 

Povedal: „Mami, poď, sadnime si, je tu krásne!“ 

Obkolesení stromami, pod nohami nám tečie potok, 

máme čistú hlavu. 
Cez Častkovce takmer aţ pod Plešivec 
Pokračujem ďalej aţ prídem na kriţovatku poľných 

ciest. Doprava do Pobedima, doľava k Ranču Banát. 

Vydávam sa k Banátu, potom popri ohrade s koňmi 

smerom do Častkoviec. Toto bol dlhší úsek cesty 

a treba si oddýchnuť. Prvou moţnou cestičkou 

a lávkou vbehnem do častkovského parku. Keď je 

otvorená kaviareň, neodolám voňavej káve, tak ako 

deti neodolajú preliezačkam. Keď je zatvorená, je čas 

vytiahnuť termosku – veľkú s čajom a malú s kávou. 

Z nápojov sa parí, keks alebo koláčik k nim vonku 

chutí lepšie ako doma. Cestičkou okolo materskej 

školy, kaštieľa a kostola sa dostanem na hlavnú cestu. 

Ešte nejdem domov. Prejdem kríţom cez cestu 

smerom k závodu Partners. Na konci ulice vľavo sa 

nachádza poľná cesta lemovaná stromami smerom na 

Dráţkovicovú. Je mojou voľbou, ak nie je blato. Na 

Dráţkovicovej mám viacero moţností. Mohla by som 

ísť poza humná cestou do Járku a odtiaľ cez pole 

k ihrisku. Ja ešte vládzem a vybehnem k chatovej 

oblasti (záhradkam) po častkovskej strane. Kedy je 

táto cesta najkrajšia? Zelená na jar, s príjemným 

tieňom v lete, farebná na jeseň alebo čiernobiela 

v zime? Najradšej ju mám pri pohľade z bicykla, 

akurát si dávam pozor na autá. Na jej konci sa dá po 

schodíkoch zísť k potoku. Je to miesto na ďalší 

parádny záber Plešivca „zarámovaný“ múrikom 

a stromom.  
Cez Járok a poza humná 
Cesta na podolskú stranu chatovej oblasti je zahataná, 

ale pešo sa dá prejsť. S deťmi by som sa zastavila pri 

hojdačkách, pre dospelých by som volila iné miesta. 

Po ceste smerom do dediny je po pravej strane svah 

spevnený múrikom, ktorý býva obrastený. Pripomína 

mi to Anglicko. V sychravom počasí si práve tu 

otváram termosku s kávou a cítim sa ako na britskom 

vidieku. Keď nie je mokro, zastavím sa v ţľabe, 

ktorý je ešte pred vstupom do chatovej oblasti. Láka 

ma tým, ako je vţdy pekne upravený. Atmosféru mu 

dodávajú stromy a sadnúť si môţem na prírodnú 

lavičku – veľký kmeň. Tam si niekedy rozbalím 

desiatu, vonku jesť je ako oslava. Všetok odpad si 

vţdy beriem domov. Čo som priniesla, si aj 

odnesiem. Prírodu mám rada čistú – pre seba aj 

druhých a doma kôš máme. Po ceste domov cez 

Járok hľadám miesto, kde sa stráca voda z potoka. 

Keby som išla s Matúšom, nemohli by sme sa 

nezastaviť na Dirtoch. Od malička tam jazdil po 

vybudovaných dráhach, sledoval a tlieskal bikerom. 

Škoda, ţe dnes je toto miesto zničené, do našich 

ţivotov sa silno zapísalo. V Podolí prejdem okolo 

detského ihriska a vbehnem na poľnú popri cintoríne. 

Zbieram tu krásne výhľady v kaţdom ročnom 

období. Keď nasneţí, ťaháme sem boby, fotím biele 

polia v pozadí s veţou kostola.  Cestičkou poza 

humná a okolo domov na konci dediny sa blíţim k 

cieľu. Prejdem cez most a môţem odbočiť na Farskú 

ulicu. Ja však idem pred vrátnicu na Druţstvo, aby 

som skončila tam, kde som začala.   
Koľko to trvalo? Písala som to asi tri 

hodiny. Už sa teším, keď tieto miesta opäť prejdem 

pešo. A na jar celé naraz na bicykli. 

          

 

 
   Naše staré mamy poznali a tieţ vyuţívali liečivé 

účinky mnohých byliniek.  Keď som bola ako dieťa 

chorá, vţdy mi babička navarila lipový čaj. Jeho vôňa 

bola omamná. V komore mala plné plátenné vrecia 

voňavej lipy. V obchode kupovala iba indický a ruský 

čierny čaj.  

    O sile liečivých rastlín ma veľa naučila naša sestrička 

Caritas. Chodili sme spolu pod Plešivec na bylinky. 

Poznala všetky. Zberala, sušila, rezala, miešala čaje, 

pripravovala masti, oleje, tinktúry, varila med. 

Obdivovala som vţdy jej lásku k Bohu, k blíţnym, 

prírode, umeniu, hudbe... . 

    Zber bylín začínam na jar počnúc medvedím 

cesnakom a na jeseň končím púpavovými koreňmi. 

Niektoré bylinky pestujem v záhrade, niektoré zbieram 

v prírode. Spracovávam ich sušením, vyrábam liečivé 

oleje, nakladám do liehu a tieţ varím med.  

   Miešanie čajových zmesí má nekonečné moţnosti. 

V tomto mojom prvom príspevku Vám predstavím moju 

najchutnejšiu a najfarebnejšiu čajovú zmes. Odporúčam 

ho všetkým, deťom i dospelým.  Zloţenie:  

sušené šípky, jablká, medovka, agátový kvet, nechtík 

a aníz. 
Šípky a aníz rozdrvím 

v maţiari, medovku rozdrvím 

prstami a všetko ostatné 

primiešam. Zmes dám do 7 dcl 

pohára a uzatvorím.  Vţdy si 

pripravím iba jeden pohár, 

pretoţe drvením bylinky 

strácajú vôňu a liečivú silu. Na 

prípravu čaju pouţijem 3 

polievkové lyţice zmesi, ktoré 

„NIE JE NA SVETE BYLINA, ABY NA NIEČO NEBOLA“ 

 



zalejem vriacou vodou do skleneného dţbánu. Nechám 

vylúhovať asi 15 minút. Pridám lyţicu citrónovej šťavy 

a osladím medom.  

Nie je to recept na konkrétny zdravotný problém ale 

určite k udrţaniu zdravia prispieva. Nezabúdajme ţe 

zdravý ţivot úzko súvisí nielen s liečivými rastlinami, 

ale vo väčšej miere so zdravou výţivou. Potrebujeme aj 

duchovnú potravu, ktorú nájdeme v prírode, umení 

a Boţom chráme. Telo nemoţno od duše oddeliť, preto 

pri liečbe nášho tela treba liečiť aj dušu a tá potrebuje 

pokoj a lásku.  

Katarína Červeňanská 
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PODOLSKÝ CHÝRNIK 

 

VÍTAME DO ŢIVOTA 

 

Huseini Mert 

Madrová Veronika 

Gáborová Bibiana 

Fogašová Melisa 

Bielková Tereza 

Dendis Stanislav 

Kostolanská Laura 

Kostolanský Teo 

Rigová Jasmína 

Masár Fillip 

Heráková Karin 

Moravčík Viliam 

Buriánska Jarmila 

Červeňanský Samuel 

Bobocký Rastislav 

Maráková Jana 

Masárová Hana 

Bečár Tomáš 

Gonová Agáta 

Heráková Nela 

Petrovičová Viktória 

Heráková Emma 

Baláţová Jasmína 

Maráková Lucia 

Hevier Ján 

ROZLÚČILI SME SA 

Peter Gúčik 

Eduard Blaţej 

 Jozef Jurda 

Michal Čechvala 

Emília Maráková 

Jozef Kubrický 

Alojz Pisca 

Rudolf Moravanský 

Jarmila Jurdová 

Jolana Masárová 

Milan Čechvala 

Anna Augustínová 

Helena Vrbová 

Roman Augustín 

Marta Burzová 

Antónia Bundálová 

Juliana Toráčová 

Anna Španková 

Jozefa Masárová 

Oľga Čechvalová 

Ján Tomášek 

Marian Homola 

Masár Peter 

Irena Čechvalová 

Dušan Bartek 

Vladimír Bublavý 

Helena Matyášová 

SPOLOČNÁ CESTA ŢIVOTOM ... 

 

Dušan Mrekaj – Vita Jamborová   Zelenay Miloš – Eva Sandecká 

Ľuboš Krajčík – Radka Trokšiarová   Daniel Marák – Lucia Drgonová 

Matúš Kolenčík – Marcela Pätnická   Peter Virgl – Daniela Dlhá 

 

STIAHNITE SI APLIKÁCIU DO MOBILU „PODOLIE“ A BUĎTE V OBRAZE 
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